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Impe -  Impedorp
Smetlede - Smetlededorp
Oordegem -  Beekrede (hoek ter hoogte van nr. 35)

Wanzele - Dorp Wanzele (Spinsch)

1 juli 
tot en met 
31 augustus
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Academie Lede Erpe-Mere Wichelen voor de installatie langs het parcours.

Gezinsbond afdeling Lede voor de hulp bij het uitstippelen van het parcours.

Mola/Het Provinciaal Molencentrum voor het open stellen van de 

Fauconniersmolen.

Natuurpunt Lede.

Technische Dienst gemeente Lede voor de logistieke steun!

Dankjewel!



Praktische inFo Fietstocht

Stuur de kinderen niet alleen op pad! 
Begeleiding door volwassenen is aan te raden. Gevaarlijke punten 
zijn niet te vermijden. Hou je altijd aan de verkeersregels!

Veiligheid

Het parcours is in lusvorm en is bewegwijzerd. 
Je kan fietsen van 1 juli tot en met 31 augustus. 

Parcours

Impe - Dorp Impe
Oordegem - Beekrede (hoek ter hoogte van nr. 35)
Smetlede - Smetlededorp
Wanzele - Dorp Wanzele (de Spinsch)

Startplaatsen

Voor Vliegfolders terecht in de Vliegpunten:
•	 Bibliotheek Lede -  Kerkevijverstraat 19a, Lede

•	 Uitleenpost Oordegem, Oordegemdorp 29, Oordegem

•	 Jeugddienst Lede & balie onthaal Gemeentehuis - Markt 1, Lede

•	 Speelplein Krawietel - Watermolenstraat 11, Wanzele

•	 Kinderopvang ‘t Klavertje 4 - Watermolenstraat 13, Wanzele

•	 Sporthal De Ommegang - Ommeganglaan 60a, Lede

•	 Downloaden -  https://vlieg.lede.be

Vliegpunten



Vlieg duikt 

overal op!

Los de vragen op en noteer 

de antwoorden 

in deze Vliegfolder. 

Alle vragen opgelost?

 Dan maak je kans op 

een unieke 

Bzzzbox!

Vlieg dropte opdrachten in Vlieghuisjes langs het parcours. 

Zin in een wedstrijd?



Naam:

Voornaam:

Adres:

Tel.

e-mail:

Leeftijd:

Invullen 

a.u.b.

Volg je neus! 
Vlieg zorgt voor een verrassend parcours vol geuren!

Kies een originele naam voor jullie groep.

Wie ben je?

Ruik jij wat ik ruik?



Impe

Smetlede 

Wanzele 

Oordegem 

Startplaats?

Trek vanuit h
et 

middelpunt een pijl 

waar je
 je fo

lder hebt 

opgehaald

Vlieg is curieuzzz!

Wie fietst mee?

volwassenen

kinderen



Speciaal voor Vlieg zorgde Mola, het Provinciaal Molencentrum, 
ervoor dat fietsers een kijkje kunnen nemen in de 
Fauconniersmolen in Oordegem! 

Zondag 30 juli van 14 uur tot 18 uur
Zondag 27 augustus van 14 uur tot 18 uur

Wanneer? 

Fauconniersmolen

Nieuw!
Vlieg organiseert tijdens de zomer vier activiteiten:

Heb je deelgenomen aan twee 
activiteiten, dan krijg je een 

geurvlieg!

Per activiteit kan je een sticker krijgen op je spaarkaart.
Een spaarkaart krijg je bij het inleveren van 

deze Vliegfolder.

Oordegem

•	 Knutselactie: de geurpot van Vlieg

•	 Speuren naar geuren in de bib

•	 Fietstocht 

•	 Vlieg dwars door Lede

beperkte editie
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Opdracht 
Oordegem



Opdracht Smetlede

Smetlede

Ruik jij wat ik ruik?
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TekeningWanzele

Opdracht 

Wanzele



Oud Smetlede

Neuzeneuzeneuze!!!
Opdracht 

Oud Smet-

lede
Opdracht 

Oud Smetlede
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Vallei van de Serskampse beek



Impe
Tip 

van

Vlieg

Vallei van de Serskampse beek (Oud Smetlede)

Helaas zijn de gallowayrunderen overgebracht naar een andere locatie, maar genieten 

van een wandeling kan natuurlijk altijd!



Winnaars 
Bzzzbox!

 De bekendmaking van de winnaars van een 
Bzzzzbox gebeurt op zaterdag 23 september 

tijdens het soepconcert van de 
Academie voor Muziek & Woord 

Lede Erpe-Mere Wichelen.
We starten om 11 uur!

Soepconcert



Opmerkingen of suggesties?
Noteer ze hier!

   Daar heeft Vlieg 
speciaal voor jou een 

geurpakje 
gedropt in haar 

schatkist.

Alles 

ingevuld?

Proficiat!

Geef je 

vliegfolder af in 

een Vliegpunt!



Vraag je 

extra punt in het 

gemeentehuis, 

sporthal of in de 

bib.

Vlieg op facebook

facebook.com/bibliotheeklede

facebook.com/jeugddienstlede

facebook.com/academie.lede

facebook.com/gezinsbond.lede

facebook.com/gemeentelede



Knutsel een geurpot

Speuren naar geuren in de bib

Fietstocht van Vlieg

Vlieg dwars door Lede

Organisatie:

Bibliotheek Lede

Vlieg.lede.be 

acties Van Vlieg
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